
WIEŚ 

„Wieś zaczyna się jakieś dwa staja od dworu tego nazwiska należącego do ordynata 

Maurycego hr. Zamoyskiego, a kończy się pod rozległym lasem ordynackim. Wzdłuż wsi 

prowadzi droga, którą „czernieckie ludzie” (wieś Czernięcin graniczy z granicami dworskimi) 

i „żabieński naród” wożą z ordynackiego „lassa” drzewo prawem służebności. W poprzek wsi 

prowadzi gościniec z Żółkiewki do Turobina, najbliższych miasteczek z których pierwsze jest 

odległe o 6 wiorst drugie o 3 wiorsty. W Turobinie jest kościół parafialny do którego należy 

Żabno”. 

 

Fot. 2. Dom mieszkalny (ze zbiorów J. i H. Tomaszków) 

 

 

 

Za chałupą, również bokiem do wsi  stoi stodoła, naprzeciwko  niej obora, w poprzek 

zaś „poddach” na siano i narzędzia gospodarcze, przylegający do stodoły i obory. Przez „ 

poddach „ jest wyjazd na pole wiec mieści się on zazwyczaj wprost „ wielgich wrót” któremi 

się wjeżdża „ode błonia”
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Fot. 3.  Budynki gospodarcze (ze zbiorów Marii Kolano - Pecyny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fot. 4. Karta z Archiwum Państwowego w Lublinie – dane o wartości drzewostanów      

w Żabnie 

 

Granice gruntów „żabieńskich” stanowią: na północny- zachód las ordynacki, na 

południu pola mieszczan turobińskich na wschód grunty dworskie. 

Strumyki o których wspomniano, łączą się w jeden strumień na łąkach  dworskich, 

które pod Czernięcinem noszą nazwę „ Kleparza”. Strumień ten wpada do rzeki Por w tejże 

wsi”
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. 

 Żabno należy do grupy wsi ukazowych. Po ukazie według informacji płynącej od 

Karoliny Kalamon, córki Jana Wrzyszcza, urodzonej w Żabnie w 1913 r. i Stanisława 

Kalamona, syna Jana, urodzonego w Żabnie w 1912 r. wieś liczyła 54 numery tabelowe. 
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Jednak nie oznacza to, że do jednego numeru „przypisana” była tylko jedna rodzina, 

gdyż zazwyczaj, w związku z rozrastaniem się rodzin - dorastanie dzieci, małżeństwa – 

na jednym numerze osiedlonych było nierzadko 4 -5 rodzin, a nawet więcej. Jak wynika 

z informacji uzyskanych od wymienionych wyżej osób około 1920 roku wieś Żabno 

liczyła okoła 200 gospodarstw. Układ wsi ciągnącej się prostopadle do szosy zachował się 

do dnia dzisiejszego. Zabudowania lokalizowane były po obu stronach drogi. Całą wieś 

otaczały niwy dworskie należące do Ordynacji Zamoyskiej.  

S. Dąbrowska pisała „Grunty żabieńskie złożone przeważnie z borowiny, są urodzajne 

ale brak łąk daje się dotkliwie uczuwać wiec gospodarze dzierżawią za pieniądze lub „na 

odrobki” łąki od dworów sąsiednich. 

Dawniej było w Żabnie 80 dymów, obecnie 140 , wiec też i grunty rozdrobniły się  i 

jest zaledwie kilkunastu gospodarzy na 20-40 morgach reszta osad to już drobne działki 15-

10- a nawet 6 morgowe. Nasuwa się myśl co będzie dalej. Gospodarze na dziesięciu lub 

sześciu morgach mający pięcioro lub sześcioro dzieci myślą o tym nieraz. Żabnianie kochają 

bardzo grunt, bo tylko z niego żyją nic nie dorabiając rzemiosłem. W całej wsi jest tylko 

ośmiu tkaczy, przeważnie kobiet. Człowiek urodliwy w Żabnie nigdy nie trafiło się, żeby 

odsprzedał grunt, a tylko wtedy ( luk!) wyjedzie ze wsi jak się ożeni do gruntu”
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Zabudowa pomiędzy jedną stroną wsi a drugą ciągnęła się w odległości około 500 m. 

Drogi wówczas nie było, a tę odległość pomiędzy zabudowaniami stanowił wspólny wygon – 

błonie „Gdzie kto chciał to mógł sobie na tym ziemi nakopać”. Był też tzw. boczny wygon, 

również dość szeroki. „To tak wyglądało, jakby ktoś działki z ukazu nie zagospodarował, ale 

to tak nie było, bo gdzie działka z ordynacji była niezagospodarowana to ordynacja zaraz 

zabierała”
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Fot. 5. Karta z AP w Lublinie – wyciąg z protokołu (1928 r.) 

 

Według S. Dąbrowskiej „Chałupy wszystkie stoją bokiem do błonia; każda jest 

odgrodzona płotem ode wsi i na pare łokci wsunięta w głąb sadka. Sadek taki to trzy lub 

cztery jabłonki bardzo stare i gęsto poszyte gałęźmi, jabłka z nich są „kwarde” to jest 

zimowe, jedne winne, rzepki a drugie słodkie. Dodajmy do tego parę trzęsień i parę lip- oto i 

całe zadrzewienie „obyścia” (zagrody). Maleńkie wrota lub przełaz stanowią wejście do 

sadka, obok są szerokie pojedyncze wrota dla fur ze snopami lub drzewem”
5
. 

W 1928 r. w Żabnie podjęto decyzję o podziale wygonów. Sprowadzono wówczas 

geometrę, który dokonał pomiarów i odpowiedniego podziału.  
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Fot. 6. Karta z AP w Lublinie – Orzeczenie (1928 r.) 

 



 



 

 

Przez środek wygonu biegnącego przez wieś wytyczono w linii prostej drogę. Działki były 

nierówne. „Po tej stronie, gdzie mieszkamy (tak mówił Stanisław Kalamon), to dostali dłużej, 

ta strona przeciwko – krócej. Chyba to było dlatego, że tak wypadała droga w prostej linii. 

Ale ci znowu dostali z tego bocznego wygonu”. W efekcie ten wygon ciągnący się przez wieś 

został podzielony w następujący sposób. Każdy otrzymał „kawałek” szerokości 

proporcjonalnej do szerokości działki. Podział ten został uchwalony przez ogół wsi. 

 

Fot. 7. Karta z AP – Pismo do Komisarza Służebnościowego 

 

 

 

 

Las należał do Ordynacji, ale chłopi mieli prawo wjazdu do lasu. Dawniej, jak wynika 

z opowieści ludzie chodzili paść do lasu bydło i owce, ale gdy Ordynacja dała wsi dwa 



pastwiska, to tam wypasano bydło. Pastwiska były przekazane całej wsi, jednak chłopi podjęli 

decyzje o podziale na mniejsze działki i każdy pasł swoje bydło, na swoim pastwisku. 

 

Fot. 8. Karta z AP w Lublinie – szacunek drzewostanów dla wsi Żabno 

 

 

 

W Żabnie nie było komasacji. Jak twierdzą informatorzy „Miała być komasacja, 

uwłaszczenie, ale wszystko się rozleciało”. 

Rozmówcy stwierdzili, że według ich wiedzy Żabno jest bardzo starą wsią. Ponadto 

stwierdzili także, że „Ona kiedyś podobno nie nazywała się Żabno ale inaczej. Ktoś we wsi 

ma książeczkę, w której jest ona opisana. Jakaś Dąbrowska pisała o Żabnie”. Niemniej, ani 

Pani Karolina, ani Pan Stanisław nie potrafili wskazać osoby, która jest w posiadaniu 

wspomnianej przez nich książeczki. Nie wiedzą też, by ktoś z mieszkańców posiadał jakieś 

archiwalne materiały i dokumenty dotyczące początków wsi.  



Wieś posiadała nazwy miejscowe dzielnic, z których niektóre zanikły już zupełnie     

(w chwili wywiadu), inne natomiast zachowały się i wśród starszych mieszkańców wsi 

funkcjonują do dziś. Jak podkreślali Karolina i Stanisław Kalamonowie nazwy tych dzielnic 

wywodziły się zazwyczaj od nazwiska. Przykładem może być tzw. Tołpowizna, dzielnica wsi 

Żabno usytuowana po prawej stronie szosy, od strony Turobina. 

Na ten temat wypowiada się S. Dąbrowska, która stwierdza, że „Pola „wiejskie nie 

mają żadnych specjalnych nazw, dworskie zaś nazywają się Kleparz, Stoczek, Katluszczyzna    

i „ pod Wierzchowiną” ( wieś sąsiednia). Na Kleparzu z dawien dawna, jak „najstarsze 

ludzie pamietajo, to jest Złe (-djabeł); jak jest zima to kożdy musi błodzić”
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Cechą charakterystyczna układu gruntów było to, że łany były wąskie, ale długie, 

sięgające nawet kilku kilometrów. Dziadek Stanisława Kalamona miał około 40 morgów 

ziemi. Jak wynika z opowieści Pana Stanisława jego pole ciągnęło się przez całą wieś od 

drogi, aż po granice wsi, czyli niw dworskich. Pola Jana Wrzyszcza – ojca Karoliny Kalamon 

– miały szerokość około 10 m przy samym domu ale dalej nieco się rozszerzały i ciągnęły się 

pasem długości około 2,5 km. 

Jak wynika z opowieści Państwa Kalamonów, w okresie międzywojennym 

najzamożniejszym mieszkańcem wsi Żabno był Kania  [zob.: opowiadanie Stanisława 

Matjaszka]. Gospodarz ten był w posiadaniu około 20 ha ziemi. Było też wówczas kilku 

mieszkańców posiadających po około 15 ha ziemi. Jednak większość oscylowała w granicach 

od 5 do 10 ha ziemi. Ponadto w Żabnie mieszkało kilka rodzin bardzo biednych, nie 

posiadających ziemi – tzw. komorników. 

Pod koniec lat 70 – tych XX wieku we wsi dominowały gospodarstwa o powierzchni 

około 5 ha. Zamożniejsi mieszkańcy wsi posiadali do około 12 ha ziemi. Po II wojnie 

światowej, a zwłaszcza w latach 60/70 zaznaczyło się we wsi zjawisko typowe dla tego 

okresu w Polsce- pojawienie się grupy chłoporobotników, którzy „część ziemi dają                 

w dzierżawę, zostawiają sobie małe pole, a sami jadą do pracy w mieście”. 

Cytowane tu wypowiedzi pochodzą z wywiadu przeprowadzonego w 1977 r. Jedna       

z nich dotyczy zmian w spojrzeniu na współczesną opowiadającym wieś: „dziś na wsi nie jest 

źle, tylko za dużo się budują i wtedy jest ciężej. Po co te taksówki na wsi a już jest w Żabnie 

kilka taksówek”. Rozpatrując problem szerzej w latach 70 – tych w całym kraju nastąpił 

swoisty boom w budownictwie wiejskim, kiedy to „jak grzyby po deszczu” wyrastały 

„kamienice”, przypominające swym wyglądem pudełko zapałek, ale na owe czasy  - szczyt 
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luksusu. Kamienice sukcesywnie wypierały starą żabińską zabudowę, zmieniając 

bezpowrotnie wizerunek „starego” Żabna. Zniknęły zagrody, kryte strzechą chaty, studnie – 

żurawie. To proces, którego nie da się zatrzymać, niemniej żal, bo wraz z nim zaczęło zanikać 

także niematerialne dziedzictwo przodków – zwyczaje, wierzenia, tradycje.  

 

 

 


